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ΘΕΩΡΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 11- ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ  

  

Β.1. Το Πλεόνασµα του Καταναλωτή  

 Το πλεόνασµα του καταναλωτή είναι ωφέλεια που προκύπτει από το γεγονός ότι 

κάποιοι καταναλωτές πληρώνουν για ένα αγαθό λιγότερο από αυτό πού θα ήταν 

διατεθειµένοι να πληρώσουν.    

  

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ Β.1 Πλεόνασµα Καταναλωτή µε ∆ιακριτές Μεταβολές Τιµών  

 
  

 Έστω, για παράδειγµα, ότι όταν η τιµή του αγαθού είναι Ρ1, η ζητούµενη ποσότητα 

είναι Q1, όπως φαίνεται στο ∆ιάγραµµα Β.1.  Αυτό σηµαίνει ότι αυτοί που αγοράζουν 

την ποσότητα Q1 πληρώνουν τη µέγιστη αποδεκτή τιµή για να καταναλώσουν το 

αγαθό.  Η συνολική δαπάνη που κάνουν οι καταναλωτές αυτοί είναι Ρ1×Q1 ή το 

εµβαδόν 0Ρ1ΑQ1.  
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 Αν η τιµή µειωθεί σε Ρ2, η ζητούµενη ποσότητα αυξάνεται σε Q2 επειδή και κάποιοι 

άλλοι καταναλωτές, που είχαν µέγιστη αποδεκτή τιµή Ρ2, θα αγοράσουν τώρα το 

αγαθό.  Ωστόσο, την τιµή Ρ2 ανά µονάδα του αγαθού πληρώνουν τόσο οι νέοι 

καταναλωτές όσο και αυτοί που είχαν µέγιστη αποδεκτή τιµή Ρ1.  Συνεπώς, οι 

καταναλωτές που πλήρωναν µέχρι τώρα τιµή Ρ1 για να καταναλώσουν ποσότητα Q1 θα 

δαπανούν, µετά τη µείωση της τιµής, Ρ2×Q1 ή το εµβαδόν 0Ρ2ΒQ1 δηλ. θα έχουν 

όφελος έναντι της προηγούµενης δαπάνης (όταν η τιµή ήταν Ρ1) το εµβαδόν Ρ1Ρ2ΒΑ 

(= 0Ρ1ΑQ1 – 0Ρ2ΒQ1).  Αυτό το όφελος είναι το πλεόνασµα του καταναλωτή στην τιµή 

Ρ2 και δίνεται από το εµβαδόν που είναι πάνω από την υπό εξέταση τιµή (Ρ2) και κάτω 

από την καµπύλη ζήτησης που είναι η έντονη γραµµή Ρ1ΑΒ στο ∆ιάγραµµα Α.7.  

 Ας πάρουµε και µια νέα µείωση της τιµής από Ρ2 σε Ρ3.  Η ζητούµενη ποσότητα 

αυξάνει σε Q3 εφόσον κάποιοι άλλοι καταναλωτές, που είχαν µέγιστη αποδεκτή τιµή 

Ρ3, θα ζητούν τώρα το αγαθό.  Όµως, όλοι οι καταναλωτές θα πληρώνουν την τιµή Ρ3 

ανά µονάδα, τόσο αυτοί που θα ήταν διατεθειµένοι να πληρώσουν Ρ1 όσο και αυτοί 

που θα ήταν διατεθειµένοι να πληρώσουν Ρ2.  Εποµένως, οι δύο τελευταίες κατηγορίες 

καταναλωτών θα έχουν όφελος που δίνεται από τη διαφορά της δαπάνης που θα ήταν 

διατεθειµένοι να καταβάλουν και της δαπάνης που πράγµατι καταβάλουν.  Σε όρους 

περιοχών του ∆ιαγράµµατος Β.1, αυτοί που καταναλώνουν Q1 πληρώνουν τώρα Ρ3×Q1 

ή το εµβαδόν 0Ρ3Β΄Q1, δηλ. έχουν όφελος Ρ1Ρ3Β΄Α (=0Ρ1ΑQ1 – 0Ρ3Β΄Q1), ενώ αυτοί 

που καταναλώνουν την ποσότητα Q1Q2 πληρώνουν τώρα Ρ3×( Q1Q2) ή το εµβαδόν 

Q1Β΄∆Q2 και έχουν όφελος Β΄ΒΓ∆ (= Q1ΒΓQ2 – Q1Β΄∆Q2).  Εποµένως, το συνολικό 

όφελος στην τιµή Ρ3 είναι το εµβαδόν Ρ1Ρ3∆ΓΒΑ (=Ρ1Ρ3Β΄Α + Β΄ΒΓ∆), δηλ. και σ’ 
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αυτή την περίπτωση το πλεόνασµα του καταναλωτή δίνεται από το εµβαδόν της 

περιοχής που είναι πάνω από την τιµή Ρ3 και κάτω από την καµπύλη ζήτησης που είναι 

η έντονη γραµµή Ρ1ΑΒΓ∆.  Στο ίδιο συµπέρασµα θα καταλήξουµε αν πάρουµε µια νέα 

µείωση της τιµής.  Έτσι, σε τιµή Ρ4, το πλεόνασµα του καταναλωτή θα δίνεται από το 

εµβαδόν της περιοχής Ρ1Ρ4ΖΕ∆ΓΒΑ.  

 Όταν οι µεταβολές της τιµής είναι πολύ µικρές, τα σκαλοπάτια της καµπύλης ζήτησης 

θα είναι πολύ µικρά µε αποτέλεσµα η καµπύλη να είναι σχεδόν οµαλή, όπως φαίνεται 

στο ∆ιάγραµµα Β.2, όπου για απλοποίηση έχουµε πάρει µια γραµµική συνάρτηση 

ζήτησης.  Και σ’ αυτή την περίπτωση το πλεόνασµα του καταναλωτή σε κάθε τιµή θα 

δίνεται από το εµβαδόν της περιοχής που περικλείεται από την τιµή και την καµπύλη 

ζήτησης.  Έτσι, στην τιµή Ρο το πλεόνασµα του καταναλωτή θα δίνεται από τη 

γραµµοσκιασµένη περιοχή του ∆ιαγράµµατος Β.2.  

  

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ Β.2  

Πλεόνασµα Καταναλωτή στη Συνεχή Περίπτωση  
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Β.2. Το Πλεόνασµα του Παραγωγού 

 Το πλεόνασµα του παραγωγού είναι το όφελος που προκύπτει από το γεγονός ότι 

κάποιες µονάδες προϊόντος παράγονται µε µικρότερο οριακό κόστος απ’ ό,τι κάποιες 

άλλες, ενώ όλες οι µονάδες προϊόντος πωλούνται σε τιµή που συµπίπτει µε το 

υψηλότερο οριακό κόστος της τελευταίας µονάδας παραγωγής.  

  

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ Β.3 Πλεόνασµα Παραγωγού µε ∆ιακριτές Μεταβολές Τιµών  

 

  Στο ∆ιάγραµµα Β.3 φαίνεται ότι όταν η τιµή είναι Ρ1, η προσφερόµενη  

ποσότητα είναι Q1 και, εποµένως, τα έσοδα του παραγωγού είναι Ρ1×Q1 ή το εµβαδόν 

0Ρ1ΑQ1.  Επειδή, όµως, σε συνθήκες ανταγωνισµού κάθε επιχείρηση παράγει εκεί όπου 

το κόστος κάθε επιπρόσθετης µονάδας (ή οριακό κόστος) είναι ίσο µε την τιµή, 

συνεπάγεται ότι το συνολικό κόστος παραγωγής της ποσότητας Q1 είναι Ρ1×Q1 ή το 

εµβαδόν 0Ρ1ΑQ1.  Συνεπώς, σε επίπεδο παραγωγής Q1 δεν υπάρχουν κέρδη, αφού τα 

συνολικά έσοδα συµπίπτουν µε το κόστος.  
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 Όταν η τιµή αυξηθεί σε Ρ2, η προσφερόµενη ποσότητα αυξάνεται σε Q2 και το κόστος 

παραγωγής κάθε επιπρόσθετης µονάδας µετά το Q1 αυξάνεται σε Ρ2 λόγω των 

φθινουσών αποδόσεων.  Με άλλα λόγια, ενώ κάθε µονάδα παραγωγής µέχρι το επίπεδο 

Q1 κοστίζει Ρ1, κάθε µονάδα προϊόντος µετά το Q1 και µέχρι την ποσότητα Q2 θα 

κοστίζει Ρ2, δηλ. το συνολικό κόστος παραγωγής της ποσότητας 0Q2 θα είναι  

Ρ1×Q1 + P2×(Q1Q2) ή το εµβαδόν 0Ρ1ΑQ1 + Q1ΒΓQ2 = 0Ρ1ΑΒΓQ2.  Όµως, όλες οι 

µονάδες του προϊόντος θα πωλούνται στην τιµή Ρ2 και τα έσοδα θα είναι Ρ2×Q2 ή το 

εµβαδόν 0Ρ2ΓQ2.  Εποµένως, τα κέρδη σε επίπεδο παραγωγής Q2 θα είναι: έσοδα – 

κόστος = Ρ2×Q2 – [Ρ1×Q1 + P2×(Q1Q2)] ή το εµβαδόν 0Ρ2ΓQ2 - 0Ρ1ΑΒΓQ2 = Ρ1ΑΒΡ2.  

Αυτό, λοιπόν, είναι το όφελος του παραγωγού σε τιµή Ρ2 και δίνεται από το εµβαδόν 

της περιοχής που βρίσκεται πάνω από την καµπύλη προσφοράς (την έντονη γραµµή 

στο ∆ιάγραµµα Β.3) και µέχρι την τιµή που εξετάζουµε (Ρ2).  

 Ας πάρουµε και µια νέα αύξηση της τιµής σε Ρ3 οπότε η προσφερόµενη ποσότητα 

αυξάνεται σε Q3.  Τώρα, κάθε επιπλέον µονάδα παραγωγής µετά το επίπεδο Q2 και 

µέχρι την ποσότητα Q3 κοστίζει Ρ3, οπότε το συνολικό κόστος παραγωγής 0Q3 θα 

δίνεται από το άθροισµα του συνολικού κόστους της ποσότητας 0Q1, του συνολικού 

κόστους της ποσότητας Q1Q2 και του συνολικού κόστους της ποσότητας Q2Q3.  

∆ηλαδή, Ρ1×Q1 + P2×(Q1Q2) + Ρ3×(Q2Q3) ή το εµβαδόν 0Ρ1ΑQ1 + Q1ΒΓQ2 + Q2∆ΕQ3 

= 0Ρ1ΑΒΓ∆ΕQ3.  Όµως, κάθε µονάδα από την ποσότητα Q3 θα πωλείται σε τιµή Ρ3 

και, εποµένως, τα έσοδα θα είναι Ρ3×Q3 ή το εµβαδόν 0Ρ3ΕQ3.  Κατά συνέπεια, το 

όφελος (κέρδος) του παραγωγού σε τιµή Ρ3 θα είναι: έσοδα – έξοδα = Ρ3×Q3 – [Ρ1×Q1 

+ P2×(Q1Q2) + Ρ3×(Q2Q3)] ή το εµβαδόν 0Ρ3ΕQ3 - 0Ρ1ΑΒΓ∆ΕQ3 = Ρ1ΑΒΓ∆Ρ3.  

Προκύπτει, λοιπόν, ότι σε τιµή Ρ3 , το όφελος (ή πλεόνασµα) του παραγωγού είναι πάλι 

το εµβαδόν της περιοχής που βρίσκεται πάνω από την καµπύλη προσφοράς και µέχρι 

την τιµή που εξετάζουµε (Ρ3).  Με τον ίδιο τρόπο µπορούµε να δείξουµε ότι το 
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πλεόνασµα του παραγωγού σε τιµή Ρ4 θα δίνεται από το εµβαδόν της περιοχής 

Ρ1ΑΒΓ∆ΕΖΡ4.  

 Όταν οι µεταβολές στην τιµή είναι πολύ µικρές, τα σκαλοπάτια της καµπύλης 

προσφοράς που φαίνονται στο ∆ιάγραµµα Β.3 θα είναι πολύ µικρά µε αποτέλεσµα η 

καµπύλη προσφοράς να προσεγγίζεται από µια οµαλή ανερχόµενη καµπύλη.  Μια 

τέτοια καµπύλη προσφοράς φαίνεται στο ∆ιάγραµµα Β.4 (για απλοποίηση έχουµε 

πάρει µια γραµµική συνάρτηση προσφοράς) όπου το πλεόνασµα του παραγωγού σε 

τιµή Ρο δίνεται από το εµβαδόν της περιοχής που είναι πάνω από την γραµµή 

προσφοράς και µέχρι την τιµή που εξετάζουµε, δηλ. τη γραµµοσκιασµένη περιοχή του 

∆ιαγράµµατος.  Επιπλέον, το συνολικό κόστος παραγωγής της ποσότητας Qο, που 

προσφέρεται σε τιµή Ρο, είναι το εµβαδόν της περιοχής κάτω από τη γραµµή 

προσφοράς, δηλ. η περιοχή 0ΑΒQο στο ∆ιάγραµµα Β.4.  

 


